
 

 

 3 مشاريع تنافس دوليا على جوائز بقيمة  50 ألف يورو 

 Orangeمصر تعلن فتح باب التقدم للنسخة المحلية من مسابقة الشركات الناشئةاورنچ 

Social Venture   2023 
 

مصر عن فتح باب التقدم أمام الشركات الناشئة المصرية للمشاركة في النسخة المحلية من    اورنچأعلنت  

الختيار  2023لعام    Orange Social Venture  مسابقة تمهيدا  إلى    3،  ستتأهل  فائزة  مشروعات 

من   مع مشروعات  للمنافسة  الدولية  فيها شركة    16المرحلة  تعمل  الشرق    اورنچ  دولة  بمنطقة  العالمية 

مجموعها   يبلغ  جوائز  على  للحصول  فرص  مع  وأفريقيا،  التمويالت    50األوسط  عن  يورو فضال  ألف 

 أشهر.  9لتدريب لمدة تصل إلى فني وا الاالستثمارية والدعم 

  انطلقت   التي  التسجيل مرحلة  بداية من    Orange Social Ventureوتستمر فعاليات النسخة المحلية من  

شركات فائزة بالتأهل    3اختيار  ها  ليتم بعدمايو من نفس العام    21حتى  تستمر  و   الجاري مارس    13في  

 .2023مرحلة الدولية من المسابقة خالل الفترة من أكتوبر إلى نوفمبر لل

والمسابقة مفتوحة للشركات الناشئة التي تستخدم التكنولوجيا البتكار حلول وخدمات تلبي احتياجات المجتمع  

في مصر، خاصة في مجاالت التعليم والرعاية الصحية والتجارة اإللكترونية والزراعة والتنمية المستدامة،  

حلها المبكرة أو المشروعات التي في  الشركات التي ال تزال في مرا مع أولوية خاصة في نسخة هذا العام  

 طور النموذج األولي. 

ألف يورو    25يشار إلى أن المشروع الفائز بالمركز األول في المسابقة الدولية سيحصل على جائزة قيمتها  

 آالف يورو. 10ألف يورو والمركز الثالث على  15ويحصل صاحب المركز الثاني على 

م أيضا  الدولية  المسابقة  تشهد  جائزة  كما  على    International Women’s Prizeنح  الرابع  للعام 

في   المشاركة  الشركات  جميع  بين  من  اختيارها  يتم  امرأة  تقوده  مشروع  لمكافأة  وستخصص  التوالي، 

 التصفيات النهائية الدولية. 

جميع التفاصيل المتعلقة بالشروط والجداول    nhttps://poesam.orange.com/eيوفر هذا الرابط  و

 . ي المسابقةوالمشاركة فالتسجيل الزمنية و

 
 

 اورنچ نبذة عن شركة  

 يورو مليار 42.5  لعالم، حيث وصلت حجم مبيعاتها إلىا كبر شركات االتصاالت الرائدة في أواحدة من  اورنچ  إن شركة

، بما في ذلك  2022 سبتمبر 30موظف حول العالم في  136،500، ووصل عدد الموظفين العاملين بها إلى 2021فى عام 

مليون   286بقاعدة عمالء ضخمة، حيث وصل عدد عمالئها إلى  اورنچ موظف في فرنسا فقط. تتميز مجموعة  75000

مليون مشترك في   24مليون مشترك في خدمات المحمول، و  240، بما في ذلك 2022 سبتمبر  30عميل حول العالم في 

شركة رائدة في مجال   اورنچ دولة. وتعد شركة 26خدماتها في  اورنچ خدمات اإلنترنت فائق السرعة. كما تقدم مجموعة 

 Orange  تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العالمية للشركات العالمية من خالل العالمة التجارية

Business Services . 

، والتي تهدف إلى إعادة اختراع  "Engage 2025" ، قدمت المجموعة خطتها اإلستراتيجية الجديدة 2019في ديسمبر 

نترنت والذكاء  إلفي ضوء المسؤولية االجتماعية والبيئية ، كما تعمل على اسراع وتيرة النمو وتبني خدمات ا نموذج المشغل

تتكيف في نفس الوقت مع وتستطيع أن  ، ةشركة جذابة ومسؤول  مما يجعلهاا االبتكاري،  هنموذجاالصطناعي وتوظيفه في 

 .المهن المستجدة

 .(ORANزك )رم وفي بورصة نيويور(  ORA )رمز بورصة يورونكست باريسبمقيدة  اورنچ إن شركة 

 ،  www.orange.comبرجاء زيارة موقعنا اإللكتروني اورنچلمزيد من المعلومات عن مجموعة 

business.com-www.orangeأو المتابعة على تويتر ،@orangeprouppr 

 

 .لخدمات العالمة التجارية المحدودة اورنچ أو اورنچتملكها عالمات تجارية  هيوأي من منتجاتها أو خدماتها المذكورة في هذه المادة   اورنچإن 

https://poesam.orange.com/en/
https://poesam.orange.com/en/
http://www.orange.com/ar
http://www.orange-business.com/


 

 

 


